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Hatásvizsgálat  

Készült a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 

módosításához 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének 

5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Városligeti építési 

szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: VÉSZ). 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (továbbiakban: Városliget 

törvény) alapján a Városligetben megvalósításra kerülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak 

minősülnek.  

A Városliget törvény 7. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Városligeti Építési Szabályzat területi 

hatálya Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – 

Dózsa György út – Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti terület által 

határolt területre terjed ki.  

A Városliget törvénnyel és a kapcsolódó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti a Városliget közpark funkciójának fenntartását. 

A tervezett jogszabály-módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A módosítás elősegíti, hogy a Városliget közpark funkciójának megfelelő szerepét betöltse, hogy a Liget 

területét további olyan változások ne érjék, amelyek az eredeti, tradicionális szerepkörét akadályozzák. 

A módosítás nem akadályozza a már megvalósult állami beruházások működését és az építés alatt álló 

állami beruházosok befejezését.  

A tervezett jogszabály-módosítás környezeti és egészségügyi következményei, adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotását követően a park felújítása során kiemelt figyelmet kap a terület biológiai 

aktivitásának növelése, ami hozzájárul a Liget egészségesebb tisztább környezetének alakításához.  
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A jogszabály-módosítás tervezete tovább erősíti a meglévő faállomány fokozott védelmét, továbbá a 

nagyrendezvények által igénybe vett zöldterület folyamatos rehabilitációját.  

Fentiek alapján a rendelet-módosítás elfogadását követően várhatóan jelentősen javítja a Városliget 

környezeti állapotát és egészségesebb, esztétikusabb környezetet biztosít a látogatók számára. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi és szervezeti háttér a Városépítési Főosztály 

megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkatársainak közreműködésével rendelkezésre áll. 


